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De via redaktoro
Iom pli ol 5½ jarojn nun mi kompiladis nian revu-

on. Efektive, mi klopodis por fari ĝin bone, sed mi 
konstatis, ke mia traduka laboro, ĉe kiu mia koro 
pli sentas sin hejme, iom post iom ekperdis sian 

elanon, kaj mi esperas, ke nun liberiĝante de tiu ĉi 
ripetiĝanta tasko mi fine trovos la energion konple-

tigi la traduktaskon, kiun sur min antaŭ longe mi 
prenis.

Eble estas bone, iom klarigi al vi, kion kiel mian tra-

duktaskon mi vidas aŭ prefere ekprenis: siatempe, 
en 1972, kiam mi esperantistiĝis, instigis min al tiu 
paŝo la fakto, ke en Grésillon, la konata Esperanto-
kastelo apud Baugé, Francujo, unuflanke mi rimar-
kis, ke en tiu lingvo mi kapablas interkompreniĝi 
kun sinjorino Hungara, kiu krom Esperanton nur 
scipovis sin denaskan lingvon: do Esperanto serio-

ze funkcias (la Hungara ja ne estas Eŭropa lingvo)! 
Ĉar universitate studinte pri Klasikaj Lingvoj, kaj 
kapabla legi plurajn lingvojn (tiuepoke – ho feliĉa 
Juneco!) en Nederlando la granda plimulto ankoraŭ 
lerneje eklernis minimume iom de la Franca, An-

gla kaj Germana, do mi kompreneble devus iel 

povi interkompreniĝi kun alilandaj universitatuloj 
– aliflanke tiukastele mi konstatis, ke en Esperanto 
ekzistas relative sufiĉe da literaturo por vaste le-

gadi en ĝi, sed ke plurrilate estas gravaj mankoj. 
Do, kiam mi esperantistiĝis, mi tion faris kun la in-

tenco fari mian eblon por pli valor  igi ĝin, riĉigi ĝin 
laŭ miaj kapabloj. Unuflanke mi do kiel eble plej 
funde studis la lingvon, la gramatikon, la literaturon 

– akirlis diplomojn ktp. Kiam al la tiutempa revuo 
KEG (Komuna Esperanto-Gazeto) kontribuojn mi 

sendis, ekzemple pri kio estas lingvo scienco, kiuj 

specoj de gramatiko ekzistas: priskriba kaj preskri-

ba se doni ekzemplon), mi ricevis bedaŭrinde tre 
negativajn reagojn: kiu mi pensas esti, ke mi kvazaŭ 
ekinstruas ktp… En revuoj alilandaj aŭ internaciaj 
la reagoj estis pli pozitivaj: ĉe Dia Regno eĉ ape-

ris pluraj artikoloj miaj, kune kun foje tradukaĵetoj 
el Greka aŭ Latina. Do iom Stoikstile mi pensis: 
Koncentriĝu al tio, kio ŝajnas utila. Por ekzerci 
mian tradukkapablon, mi elektis la plej kompli-

kan Latinan tekston, kiun mi konis, la Apologio de 

Tertuliano (el 197 p.Kr.). Daŭris plurajn jarojn ĝis 
fine en 1980 ĝi povis aperi – dank’ al i.a. komen-

toj ĉe la unua versio de mia tradukaĵo fare de G. 
Waringhien, D.B. Gregor, Albert Goodheir k.a. Mia 

unua tradukaĵo libroforme estis aperinta en 1979 ĉe 
IABO en Ravenna: La Didaĥeo, fru-kristana teksto, 
parto de la kolektaĵo La Apostolaj Patroj. 

Ĉe la kovrilo
Marjorie Boulton, ŝi mortis 30-aŭg-2017. 
Raportis John Wells (AdE): La funebraj aranĝoj 
por Marjorie okazis hieraŭ (9 oktobro). Estis diser-

vo en la ortodoksa preĝejo de Oksfordo, enterigo, kaj 

akcepto en la kolegio Somerville (Universitato de 

Oksfordo). En la diservo mi laŭtlegis el la Esperan-

ta biblio, eldiris la Preĝon de la Sinjoro (Patro Nia), 
kaj parolis en la angla kaj en Esperanto pri la vivo de 

Marjorie kaj pri ŝia verkaro. Ĉeestis ĉ. 15 Esperanto-
parolantoj, inter ili kolegoj Brian kaj Anna. La Akade-

mio sendis florkronon. En la tombejo ŝia tombo oku-

pas facile troveblan lokon; la tombo de J R R Tolkien, 
aŭtoro de la Hobito, situas ne malproksime.

Antaü kelkaj jaroj, Marjorie festis sian 90jariĝon 
en Somerville College, Oxford. Ilia redaktoro, laŭ 
peto de Anna Löwenstein (AdE) sendis por nia revuo 

tri fotojn pri tiu festado. Tiujn fotojn vi trovos en paĝo 
9. La nomo de la fotisto estas John Cairns.

Gerrit Berveling

Datolimo
Materialo por la venonta numero estas bonvena ĝis la mezo de 
novembro 2017. Sendu ĝin prefere al la nov aradaktoto kiel eble 
plej frue, tiam vi ege helpas nin.

Tuj venis reago tre pozitiva kaj stimula de Prof. 

Gaston Waringhien, kiu petis min nepre daŭrigi ti-
uterene: traduki frukristanajn tekstojn en bone kla-

sika Esperanto, forviŝante de la originalo la patinon 
de la epoko. Do mi tion volis fari. Intervenis plu-

raj aferoj, i.a. peto de UEA, ĉu mi povas kontroli 
kaj ĝustigi se necese la tradukon, kiun dum la Dua 
Mondmilito faris H.J. Bulthuis el Nederlanda tra-

duko de Erasmo – Laŭdo de l’ Stulteco. Sed jam 

baldaŭ mi konstatis, ke Bulthuis baziĝante nur sur 
traduko, plurloke faris misajn tradukelektojn, do 

mi decidis Erasmon traduki el la originala Latina 

– sed la UK en 1988 en Roterdamo alproksimiĝis, 
do restis al mi nur kelkaj monatoj. Kaj tio paralele 
kun plentempa laborposteno! Intertempe mi jam 
ankaŭ studis teologion kaj jam fariĝis pastoro Re-

monstranta. Erasmo ĝustatempe aperis en la serio 
Oriento-Okcidento de UEA antaŭ la UK.

Tio fariĝis grava UK por mi: prof. Evaldo Pauli 
el Brazilo ekkontaktis min, transdonis leteron de 

Gersi Alfredo Bays (eldonanto de Fonto) ktp. Fonto 

proponis reeldoni mian unuan poemareton Tri’stas 
tro, kaj petis min verki novan tradukon de la Nova 

Testamento, ĉar male al la Zamenhofa traduko de 
la Malnova Testamento el la Hebrea, la ekzistan-

ta traduko de la NT ne estis tre admirata, do nova 

estus tre bovena. Jen kiel ekestis mia unua granda 

traduktriopo: en 1992 aperis prove kvar libretoj La 

Bona Mesaĝo de Jesuo laŭ Marko / Mateo / Luko 
kaj Johano, kaj en 2004 Leteroj de Paŭlo kaj lia 
skolo kaj en 2010 fine Flanke je Jesuo. El ambaŭ 
la katolika kaj la protestanta IKUE kaj KELI venis 
peto, ke mi prizorgu, ke foje aperu la mankanta par-

to de la Biblio, do aperis en 2001 volumoj I kaj II, 

kaj en 2008 volumo III de La Duakanonaj Libroj. 

Per tio nun kompletas la Biblio en Esperanto, laŭ 
kanonoj okcidenta kaj orienteklezia. Pri la Aposto-

laj Patroj mi nun plulaboras, kaj fine de 2017 mi 
esperas atingi ĝian finon. Tiam do mia tasko, kiun 
iom post iom mi ekprenis, kompletigi en Esperanto 

bone fidindan tradukon de la Biblio kaj de la plej 
frua kompilaĵo kristana, estos plenumita, kvankam 
… jam pri sekvaĵo mi laboras delonge.      

Gerrit Berveling

Nova redaktoro
piet Buijnsters

Kun granda senpeziĝo mi ricevis 
la informon, ke min kiel redak-

toron anstataŭos mia amiko Piet 
Buijnsters. En pluraj aferoj li estas pli lerta ol 

mi, li komputile multe pli kompetentas ol mi, 

kaj en la Nederlanda Esperanto-movado certe 

li konas pli da homoj. Do kun leĝera koro mi 
povas transdoni al li la taskon. Multan sukce-

son al vi, Piet! 
Kaj al Eriko D’Hondt en Antverpeno, kiu 

feliĉe refortiĝas post sia malsanuleja restado, 
mi deziras ĉion bonan pri la sano kaj pri tiu de 
la edzino. Kaj mi sincere dankas lin pro ĉiu la-

boro, kiun por nia revuo li faris. Samo pri Jak-
vo Schram, kiu tion antaŭe faris.
Dankon al vi ambaŭ pro via laboro!



4  / Fenikso 6/2017 5  / Fenikso 6/2017

La 160-a estrarkunsido okazis je 9/9/2017 en De Kar-
gadoor, Utrecht. Ĉeestis ĉiuj estraranoj: Loes Demmen-

daal, Pieter Engwirda, Rob Moerbeek, Said Balouchi , 
Andries Hovinga, plus Madzy van der Kooij kiu lerte 
protokolis. Prezidis la kunsidon Said Balouchi. Jen la 

rezulto:

La Protokolo de la 159-a estrarkunsido (18/3/2017) 

estas akceptita. Oni priparolis kaj akceptis, ke ankaŭ la 
Amikoj de Esperanto Nederland ricevu la retajn infor-

milojn, kiujn sendas Said. 

La Protokolo de la jarkunveno (13/5/2017) estas 

rekonsiderita. Oni korektis la tajperarojn Smit al  Smits, 
Schildt al Schild, NSB al Nosobe.

Gerrit kaj Madzy atentigis pri la lastfoja frua publikig-

ado de la jarkunvena protokolo en Fenikso. Oni apro-

bis, ke sekvontjare oni aperigu ĝin en la numero post la 
unua postjarkunvena estrarkunsido. 

La buĝeto por la Zamenhof-Festo estis priparolata. 

Loes estas en kontakto kun la kunlaborantaj organi-

zoj. La programeroj jam estas anoncitaj tra Fenikso kaj 

ankaŭ rete. 

Verloren van Themaat-premio 2016 
Bedaŭrinde la ĵurio de la Verloren van Themaat-premio 
ne ricevis taŭgajn kontribuojn por aljuĝi la premion por 
2016. Ni esperas ke por la Zamenhofa jaro 2017 estos 
multaj kontribuoj por prijuĝi.
Jen la reguloj: artikel 26

1. De vereniging kent een mediaprijs, die de naam 
‘Verloren van Themaatprijs’ draagt en die jaarlijks kan 
worden toegekend aan de persoon die in een jaar de 

beste informatieve bijdrage over het talenprobleem en/
of Esperanto heeft doen publiceren in landelijke of re-

gionale media.

2. De toekenning geschiedt met redenen omkleed door 
een deskundige jury bestaande uit 3 personen, die door 
het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
3. Kopieën van de betreffende bijdrage, voorzien van 
de naam van het medium en de datum van publicatie 
alsmede van de naam van de auteur, dienen te worden 
ingezonden aan het secretariaat van de vereniging vóór 
15 januari van het volgende jaar.
4. Het bedrag van de prijs is vastgesteld op € 250,-
5. De bekendmaking van de prijswinnaar geschiedt tij-
dens de algemene vergadering.

Komitataneco A. Loes jam volas fini en 2018. Oni 
serĉas novan komitatanon, kiu ankaŭ povos ĉeesti la 
UK-on en Lisbono. La komitatano devos bone koni kaj 
Esperanto Nederland kaj UEA. Pri la komitatano A vi 

povas detale legi en la statuto de UEA, regularoj, http://

uea.org/asocio/komitato, kaj klarigojn pri la komitato. 

Ankaŭ Loes pretas klarigi pli, se vi interesiĝas.  
 

Drongo-festivalo okazis laŭ la anoncita programo. 
Dank’ al bonaj rilatoj de Bert de Wit kun la organizan-

toj, la E-movado en Nederlando partoprenas aktive kaj 

eĉ ricevas konsiderindajn rabatojn. Nia problemo por 
informi ĝustatempe la membrojn estas, ke inter la dato 
de la okazoj kaj la apero de Fenikso pli-malpli du mo-

natoj da tempo pasas. Tio validas nur por tiuj membroj, 

kiuj informiĝas per Fenikso. Rete ni klopodas esti aku-

rataj. 

Zamenhof-festo (28/10/2017). La supre menciita pro-

blemo validas ankaŭ pri tiu ĉi festo. Se vi legas tiun 
ĉi informilon rete: ĉio okazos laŭ la jam anoncita pro-

gramo. Se vi legas tiun ĉi informilon en Fenikso: eble 
jam okazis la festo pri kiu (okazintaĵo) vi legos apartan 
raporton. 

La intenco foriri de Remment Balk, kiel membrar-
administranto, ĉagrenas nin, ankaŭ tiu de Gerrit Berve-

ling, kiel redaktoro de Fenikso, ankaŭ tiu de Loes Dem-

mendaal, kiel komitatano A de Nederlando. Estas vero 

ke ni suferas pro manko de homfortoj, kunlaborantoj, 

subtenantoj... tamen ni restas esperantaj, ĉar feliĉe la 
nombro de junuloj kiuj nun lernas Esperanton, danke 

al la virtuala mondo, kreskas. Ni komprenas ke la nova 

generacio havas sian guston. Ni serĉas rimedojn pli 
kompreni ilin, konvinki ilin ke ilia energio estas nova 

sango en la vejnoj de la movado kaj ankaŭ niaj jardekaj 
spertoj povus esti utilaj por kune agadi al la celo: pli kaj 

pli da uzado de nia kara lingvo. Ni aparte bonvenigas 

kandidatiĝon de la gejunuloj pri vakantaj postenoj.  
         

Hans Erasmus korektis nian tekston pri la katedro de 

Interlingvistiko kaj Esperanto (vidu Fenikson numero 

2017/5 paĝ 4). Ni kore dankas lin. Tutcerte lia rolo ne 
estas forgesebla. Tiu unika katedro tiom valoras ke ni 

fondis fonduson por kolekti la bezonatan monon por 

subteni ĝin dum nova periodo (2019-2024). Jam kelkaj 
nederlandanoj sin anoncis kaj promesis iun sumon. Ek-

ster Nederlando, dum la seula UK, Humphrey Tonkin 
faris alian iniciaton kolekti plian sumon. Vi scias ke la 

katedron subtenas Esperanto Nederland kaj UEA kune. 

La promesoj ankoraŭ ne sufiĉas kaj ni ankoraŭfoje petas 
vian atenton al tiu grava afero. Ĉiuokaze ni devas ple-

numi nian antaŭan  promeson (10 000 eŭrojn) ankoraŭ 
por 2018. Por 2019-2024 ni preparos novan proponon 
al vi  pri kiu vi decidos en la venonta jarkunveno.

        

[noto de la redaktoro: En la sama Fenikso 4 Prof. Fe-

derico Gobbo aldonis trafan rimarkon pri la graveco 

ankaŭ de antaŭa agado ĉe la universitato de Amster-
damo.]

Nepagintaj membroj ne malpli ĉagrenas nin. La 
aŭtomata eksmembrigo estas tikla solvaĉo kiun ni plej 
prefere volas eviti. Ĉe UEA simile tia solvo kaŭzis mul-
tajn kritikojn. Ni intencas teni kontakton kun tiuj, kiuj 

jam de tri jaroj ne pagis. Ilia monhelpo, kiel la via, ĉiam 
bonvenas.       

Lân fan taal estas okazaĵo pri lingvoj en Leeuwarden, 
la kultura ĉefurbo de Eŭropo en 2018. Frislando volas 
informi pri minoritataj lingvoj. Oni volas prezenti ĉiujn 
lingvojn de Eŭropo, oni konstruas apartan konstruaĵon 
en parko, de marto ĝis oktobro. Dum unu semajno oni 
ankaŭ prezentos artefaritajn lingvojn. Prelego, kantoj 
ktp. Kajto situas en Frislando. Katalin Kovats havas 
programon pri la frisa kulturo. Oni volas inviti ankaŭ 
lernejojn. Oni bezonas ion por montri informojn. An-

dries volas uzi siajn spertojn de la kunorganizo de la 

Zamenhof-festo, ankaŭ partoprenigi Esperanto Ne-

derland en tiu okazaĵo. Ajna sibliugesto aŭ eventuala 
kunlaboremo bonvenas ĉe Andries. Konsiderinte la 
buĝeton ni findecidos kaj informos vin pli detale.
La “Talenpaviljoen” de Lân fan taal estas konstruajho 

kiu staros en la parko ekde marto 2018 ghis oktobro 

2018. 

Vidu por pli da informoj: https://lanfantaal.nl/project/

talenpaviljoen/

La retejo de Esperanto Nederland ne estas sekura. 

Solvo estas pagi € 198, por sekurigi la retejon. Oni de-

cidis ke Andries kaj Frans Schild finstudu la problemon 
kaj findecidu. Ni aparte dankas Frans kaj Koos pro ilia 
ada kontribuo teni niajn retejojn sekuraj kaj aktualaj.  

La venontaj estrarkunsidoj estos la 4a de novembro 

2017, la 13a de januaro 2018, la 10a de marto 2018 en 

la sama loko.

La jarkunveno 2018 okazos la 26-an de majo en De 

Kargadoor, Utrecht. Bonvolu noti la daton. La detalojn 
ni sciigos al vi baldaŭ. 

Kotizoj de UEA
Ekde 2018 vi povas pagi vian kotizon por UEA ankaŭ 
tra Esperanto Nederland. Ni ricevos etan kompenson 

por tiu laboro, kiu helpas al nia jara buĝeto. Bedaŭrinde 
la kotizoj por 2018 ankoraŭ ne estas konataj.

Novaj tarifoj de Esperanto Nederland por 2018

En la lasta jarkunveno vi decidis altigi la kotizojn jene:

Membro: 30 al 35 eŭroj , samhejmulo: 10 al 12,50 
eŭroj,  Abono de Fenikso sen membreco 17,50 al 20 
eŭroj, kondiĉe ke la plenumo estu farebla por la kasis-

tino. Jam Loes faris ĉion bezonatan por plenumi tiun 
taskon. Do, ni rememorigas ke por 2018 la tarifoj estas 

tiaj. Loes sendos novan rajtigilon por aŭtomata enka-

sigo al tiuj kiuj ĝis nun donis la rajtigon por aŭtomata 
enkasigo.

Letero el Indonezio
Saluton! Mi nomiĝas Pande. Mi estas el Indonezio kaj 
loĝas en Gianyar, Balio. 

...estas nur unu persono en Balio, kiu jam estas mem-

bro de Indonezia Esperanto-Asocio (IEA), UEA kaj 

TEJO. En Balio, ankoraŭ ne ekzistas Esperanto-klubo. 
Mi mem ankoraŭ lernas la lingvon. Do, por diskonigi 
Esperanton en Balio, mi havas planon krei retejon. Mi 

deziras ke ĉi tiu retejo ne nur diskonigu Esperanton al 
legantoj (speciale en Balio) sed ankaŭ enkonduku Ba-

lion en Esperanto.

Se vi volas viziti Balion, mia frato kaj mi povas ĉiĉeroni 
vin. Bonvolu kontakti nin ĉe info@bali-melali.com  aŭ 
+62 81 337 83 83 83. www.bali-melali.com  https://

kembangjenar.blogspot.co.id  

Koran dankon. Pande

Letero el El Popola Ĉinio 
Karaj nederlandaj esperantistoj,
La esperanta retejo de El Popola Ĉinio kun granda ho-

noro invitas vin filme prezenti tradician pladon aŭ gas-

tronomion de via lando, ni preferas, ke la filmo havu 
Esperantan klarigon. 

La filmo estu en videa datenaranĝo: MP4, Teksta ling-

vo: Esperanto, Filmado: horizontale,  Maksimuma 

daŭro: 6 minutoj.
Koncerna afiŝo http://www.espero.com.cn/2017-06/23/

content_41085444.htm 

Ni aperigos la filmetojn en la retejo de El Popola 

Ĉinio, nia paĝo en socia retejo (Panorama Ĉinio 
/ Panoramic China https://www.facebook.com/

Panorama-%C4%88inio-Panoramic-China-

1753507848248309/?ref=settings). 
Elkore, via E-sekcio de EPĈ

DE LA ESTRARO
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EL MIA LETERKESTETO

1] Mi honeste danku por la AGADRAPORTOJ de (Ruanda) Mwambale Matanya je paĝoj 10 kaj 11 de la 
Fenikso de septembro-oktobro 2017. Mi donu mian humanan kompaton al la sekretario s-ro Valens Kayisire en 
prizono. Ni Esperantistoj forte admiru Le Club Linguistique (Bugesera) por la ama paca laboro en la pura spirito 
de dr L Zamenhof. 

 Frans Cobben  

2] La adreso de sekcio Haarlem en la retejo de Esperanto Nederland estas ankoraŭ ĉe Corrie Kwantes. 
Sed pasintjare mi transprenis la sekretarian taskon pro la sanstato de Corrie. Do bonvolu enmeti mian adreson: 
Bert de Wit, Houtvaartkade 21, 2111BR Aerdenhout, 0235242643, ajf.dewit@ziggo.nl

3] Korespondpeto:  Saluton Kara Samideano, mi Skribas al vi por vin informi, ke en nia esperanta grupo troviĝas 
virinoj, inter ili mi sendas al vi tiun elektronikan adreson de tiu sinjorino, kiu bezonas ekkorespondi kun virinaj 
asocioj. Tio  estas interesa pri tiu sinjorino, ke ĉiuj ŝiaj infanoj bone parolas esperanton. Se tio eblas, bonvolu ko-
natigi ŝin kun virinaj esperantistoj. Samideane Via Hubert. Jen ŝia elektronika adreso: zawadifranco@gmail.com

4] Mi bone ricevis ĝoje la koloran revuon FENIKSO 22a jar-kolekto n-ro 5 kaj mi plezure legis atente la kur-
tajn klarajn biografiojn de Jan Lumaye Schuld kaj Jan van Hinte & Elisabeth Zandvliet (paseo en Nederlanda 
Hindio). Mi kore danku honeste al E. van Damme por la klera traduko de la interesa poemo «Nur Tigro» 
de Ĉu DAORONG.

Frans Cobben

5] Venonta jaro okazos la festivalo de literaturo, ankaŭ estos esperantaj ekspozicioj en la urbo. Unu estos 
ekspozicio de la projekto «publikigu sekreton» fakte, ĝi estos esperanta versio de : http://postsecret.com
Se homoj en via grupo, aŭ viaj amikoj volas partopreni, mi povas sendi al vi blankajn poŝtkartojn.
Do se vi, aŭ samideanoj en via klubo volas partopreni, nur diru al mi, kiom da blankaj kartoj vi bezonas kaj mi 
sendos ilin al vi.
Kompreneble, oni povas uzi normalan karton kaj skribi, glui ion, ktp.
kaj pri la adreso?

PUBLIKU SEKRETON - Rm2, 4F, No1.- Gongde 1st St. PingTung City, - PingTung County 90067.- Taiwan

Ne hezitu, ĝi estas anonima ...

Henri Paul Vatré (1908-1998), Franco, esperantisto de 1927. Li oficis dum du jaroj en la 
biblioteko de UEA en Ĝenevo. Kontribuis al diversaj revuoj. 
 

PROVENCAJ FERINOTOJ                              Vakantienota’s uit de Provence 
  1 Fuĝantajn sentojn                                     1 Vluchtende gevoelens 
     singulte mi mitralis                                      mitrailleerde ik hikkend 
     per la tajpilo:                                               met de schrijfmachine: 
     Sur kampo neĝkovrita                                  Op het besneeuwde veld 
  5 nur dek ses vortoj falis.                           5 vielen slechts zestien woorden. 
     Veturo nokta                                               Nachtelijk rijden 
     inter tenebrodigoj.                                      tussen dijken van duisternis. 
     Mi blinde fluas                                             Ik vloei blindelings 
     al kiuj plaĝoj lumaj?                                     naar welke stralende stranden? 
10 Al kiuj elrevigoj?                                     10 Naar welke ontgoochelingen? 
    Sunbanantinoj                                              Zonnebaadsters 

    el delikata ledo                                             met delicate huid (leder) 
    sin ŝmiroleas                                                 smeren zich in met olie 
    dum posttagmezoj pezaj                               gedurende zware namiddagen 
15 de seneskapa tedo.                                  15 van niet te ontvluchten verveling. 
     Sublumbaj sferoj,                                        De bollen onder de lendenen, 
     mamgloboj ekplanedas                                  de borstrondingen beginnen te zweven als planeten 
     ĉe la sunbrilo.                                               in de zonneschijn. 
     Ĉu la virinoj eble                                          Hebben de vrouwen misschien 
20 vizaĝon ne posedas?                                20 geen gelaat? 
 

Averto°: Por faciligi la lernadon kaj la ekzercadon de la lingvo multaj frazoj estas                 waarschuwing 

prezentataj en du aŭ pluraj partoj kaj multe pli da vortoj ol antaŭe estas tradukitaj. Espereble tiu 

didaktika aspekto ne tro nervozigos veteranajn spertulojn° de la lingvo.                                      ervarenen 

 

PRI LA POEMO 
La titolo. Provencaj ferinotoj 
provenca 
Ne konfuzenda: provinco/provenca: 
  provinca rilatas al iu... provinco de iu lando; 
  provenca rilatas al... sud-orienta parto de 
  Francio, la Provenco. 
Rilate al tiu Provenco oni ofte parolas pri kiuj 
aferoj? 
  la vetero: la bona provenca klimato, 
  la lingvo: la tipa provenca akĉento de la lokaj 
  parolantoj; la lavendaj° kampoj.               lavendel 

ferinotoj =? 
  notoj pri la ferioj. 
Kial plej ofte konsilindas° fari      is het aan te raden 
notojn ? 
  Ĉar° alie° oni riskas ne plu                  want; anders 
  rememori° detalojn pri la                     zich herinneren 

  sperto°. Ferinotoj do por...                            ervaring 

  ĝui° la rememorigon°.              genieten; herinnering 
Alivorte: daŭre minacas la forgesemo° ! 

                 Anders gezegd: voortdurend dreigt de vergetelheid 
  (Interkrampe°: minacas                   tussen haakjes 

  eĉ tiom°, ke oni ofte ne plu retrovas   zelfs zozeer 

  sian notlibreton°!).                             notitieboekje 
Kiam tiaj ferinotoj povas ankaŭ esti interesaj? 
  Eble por fanfaroni° post la ferioj pri opscheppen 
  ili? Do por montri al aliuloj (fiere aŭ ne) siajn 
  iamajn° travivaĵojn°.                van ooit; belevenissen 
Persona demando: ĉu vi, kara legant(in)o, 
kutimas skribi kaj konservi ferinotojn? Aŭ ĉu vi 
konsideras tion kiel tempo-… 
  malŝparadon°, tempoperdon?  tijdverspilling; -verlies 
En kia formo tiaj ferinotoj estas ofte 
konservataj? 
  Laŭplaĉe° ĉu en skriba formo,            naar believen 
  ĉu kiel° fotoj, ĉu kiel° filmo, ĉu hetzij als… hetzij als 
  ankoraŭ kiel blogo. 
  (Jen ĉio ĉi kiel° bela sugesto por la        dit alles als 
  legantoj !) 
Ĉu ĉiuj feriantoj reagus sammaniere? 
  Plej verŝajne° jes !                         hoogst waarschijnlijk 

Vlaams infocentrm 
land- en tuinbouw

Vredesleilanden wordt 

de interacionale ngo 

‘Rikolto’ - VILT
salutas Anneke Schouten



Verso 1.  Fuĝantajn sentojn 
Kio estas la malo de fuĝanta sento? 
  konstanta, daŭra sento, eble ankaŭ: 
  impon(eg)a°.                                        imponerend 

Pli precize temas° ĉi tie pri kiaj sentoj? gaat over 

Ĉu ni scias pri kiuj sentoj li parolas? 
  Nur tio ne estas klara. 
 

Versoj 2-3.  singulte mi mitralis 
                      per la tajpilo: 
Kial li agas singulte? 
  Ne klara en ĉi tiu kunteksto. Eble li estas ege 
  kortuŝita°.                                      geëmotioneerd 
Ĉu tio tamen ne estas iom troiga°?        overdreven 
Post pripenso, eble jen tipa reago de... 

  emociplena° poeto.            vol emotie, zeer ontroerde 
mitrali = ? 
  uzi maŝinpafilon°.             machinegeweer, mitrailleur 

Notu: ‘singulte’ iom harmonias kun ‘mitralas’ pro 
la ripeta sono. 
tajpilo° angla vorto (‘to type’)     type- of schrijfmachine 

Kial simpla tajpilo povas sugesti ideon de 
mitralado? 
  Pro la rapideco kaj la bruo° de la tajpado. geluid 
  Eble ankaŭ pro la nervozeco de la aŭtoro, kiu 
  volas skribi siajn sentojn sur papero? 
 

Verso 4.  sur kampo neĝkovrita 
Verŝajne temas pri kiu sezono? 
  la vintro. Pro tio li komparas la blankan 
  paperon kun neĝkovrita kampo. 
 

Verso 5.  nur dek ses vortoj falis. 
Kial ‘nur’? 
  La poeto ŝajnas seniluziigita°.           teleurgesteld 

Kiuj vortoj? 
Kial nur 16? Kial tia silento? 
  Eble la emocioj ne lasas sin facile kapti°   vangen 

  per vortoj. 
 

Versoj 6-7.  Veturo nokta 
                inter tenebrodigoj. 

digoj de tenebro? Kie la aŭtoro estas fakte? 
  Li estas tute ĉirkaŭata de mallumo, de 
  tenebro. Li do certe ne estas en dense 
  priloĝata° regiono.                                            bewoond 
  La vojo similas al rivero inter digoj. 
Kiuj loĝantoj de niaj nordaj landoj ŝatas kutime 
veturi° suden? (suden= al la sudo).               rijden 
  La feriantoj° de niaj landoj.           vakantiegangers 

Oni facile povas diveni° kial !                 raden 
(Interkrampe: oni povas iri suden aŭ... 
  norden, okcidenten, orienten). 
 

Versoj 8-9.  Mi blinde fluas 
                    al kiuj plaĝoj lumaj? 
Kial blinde? 
  Laŭlitere li vidas nenion, ĉar li vojaĝas nokte. 
  Figurasence li eble tre bone konas la vojon. 
Kial li 'fluas'? 
  La veturado ege facilas. Laŭ la uzitaj vortoj li 
  komparas sin mem al rivero. 
Rimarku la diferencon inter la nokta tenebro 
kaj la luma vojaĝcelo. Laŭ lia demando oni povas 
supozi, ke en tiaj malbonaj vojaĝkondiĉoj li jam 
revas pri sia alveno° en la sudo.                   aankomst 

 

Verso 10.  Al kiuj elrevigoj? 
elrevigo=? 
  Io, kio igas vin eliri el ia revo. 
Kio povas esti tiuj elrevigoj? 
  Io ajn, kio povas kaŭzi° la finon de     veroorzaken 

  ies° revo.                                                 iemands 
Kial li vojaĝus al tiaj elrevigoj? 
  Li certe faras tiun vojaĝon intence°.     opzettelijk 
  Ĉar la skribo ne eblas, la pensoj 
  devojiĝas° al la nokta ekskurso.              afdwalen 

Certe iu inter la legantoj iam° spertis tian     ooit 
elrevigan momenton ! 
Tamen povas elrevigo kelkfoje havi bonan 
influon sur la revinton° ?...          gedroomd hebbende 
  Ĝi certe povas eviti postajn surprizojn. 
 

Versoj 11-13.  Sunbanantinoj 
                  el delikata ledo 
                  sin ŝmiroleas 
Jen surpriza ŝanĝo en la etoso°!            stemming 
Oni komprenu, ke la vojaĝanto jam veturis dum... 
  multe da kilometroj, dum pli ol la tuta nokto. 
sunbanantinoj = poeta licenco por 
sunbaniĝantinoj (‘bani’ kaj ‘sunumi’ estas 
transitivaj) 

  virinoj kiuj baniĝas en la sunlumo, kiuj kuŝas en 
  la suno por bruniĝi°.                           bruin worden 
NB: sunamantinoj amas la sunon, 
       sunumantinoj° amas sunumi.      zonnende dames 

ledo 
  ledo estas fakte laŭvortare: felo senharigita, 
  tanita° kaj preparita por la homa uzado.   gelooid 

Kial la poeto parolas pri ledo kaj ne simple pri 
haŭto? 
  Eble aŭ certe kun iom humura nuanco? 
sin ŝmiroleas = ? 
  sin ŝmiras per oleo. 
Ni ĉiuj bone scias, kial ili faras tion: 
  Ili volas eviti la bone konatan 
  sunbruligon°.                                       zonnebrand 

Kion oni krome° uzu por prizorgi                 bovendien 

sunbruligon? 
  Tiucele° oni uzu ian            daarvoor (voor dat doel) 
  kremon kaj por la okuloj ankaŭ ian 
  sunŝirmilon° aŭ sunokulvitrojn°       zonneklep; -bril 
Kial tamen iuj hezitas uzi tiajn okulvitrojn? 
  Por eviti°, ke la palpebroj°         vermijden; oogleden 

  restu tro blankaj. 
Interkrampe: ĉu tiuj/tiaj personoj havus la tiom 
timatan° elreviĝon el verso 10?                    gevreesde 

  Verŝajne multaj legant(in)oj 
  streĉos° la orelon !        lett: spannen, de oren spitsen 
Kroma demando: ĉu en tiu ĉarma mondo de la 
poemo, estas neniu viro? 
  Demandu la poeton ! 
 

Versoj 14-15.  dum posttagmezoj pezaj 
                  de seneskapa tedo. 
Kial tiuj posttagmezoj estus pezaj? 
  Pro la varmo kiu multe kreskas kaj eble pro la 
  digesto° post la manĝo? Aŭ pro la          vertering 
  enuo° ?                                              verveling 
Kial tie regas° tia tedo?                           heersen 
  Verŝajne pro la fakto, ke nenio estas 
  farenda°!                                                 te doen 

NB: Ĉu ĉiuj tiel reagus kaze de tiaj 
posttagmezoj? 
 

Verso 16.  Sublumbaj sferoj, 
Kie estas la lumboj°?                                 lenden 
  en la malsupra parto de la dorso kaj 
  ambaŭflanke°.                              aan beide kanten 

sublumbaj sferoj 

Jen belega priskribo por kiu speciala parto de la 
korpo? 
  por la postaĵo°.                                   achterwerk 
Kial la poeto ne simple parolus pri ies postaĵo? 
  Eble tiu vorto sonas iom tro banale, eĉ iom 
  triviale°.                                            grof, vulgair 
Oni kelkfoje aŭdas pri la pinĉado°             knijpen 
de la virinaj sublumboj? 
  Fi° al vi ! Kia malkonvena° ago° !        foei; ongepast 

  (sed verdire° por iuj ege              por diri la veron 
  tenta°).                                               verleidelijk 

 

Versoj 17-18.  mamgloboj ekplanedas 
                  ĉe la sunbrilo. 
globo =? 
  sferforma objekto (kp. terglobo) 
ekplanedas =? 
  Ili komencas (ek-) moviĝi kiel planedoj. 
Kial la postaĵo kaj la mamoj ne estas kalmaj? 
  Ili povas esti kalmaj, sed la tuta  
  atento° estas altirata° de la  aandacht; aangetrokken 
  rondaj virinaj formoj. Por la aŭtoro ili ŝajnas 
  esti la sola, kio ankoraŭ ekzistas. 
 

Versoj 19-20.  Ĉu la virinoj eble 

                          vizaĝon ne posedas? 
Kion pensi pri tiu stranga demando de la poeto? 
  Ĉu li ne ŝajnas aŭ ŝajnigas°        (doet zich) schijnen 
  iom kritiki sin mem? Cetere°, ni ĉiuj       trouwens 
  bone scias kiel homoj, kaj certe viroj, tiakaze 
  reagas! 
 

Konkludo pri la poemo. 
Jen tre agrabla vojaĝo de iu el la neĝkovrita 
Eŭropo kaj en la noktaj horoj, por iri al la 
suniluminata sudo, la fama Provenco. 
Certe tie ĉio ĉarmas lin, sed precipe°, kiel    vooral 
antaŭvideble°, la sunumiĝantinoj.      zoals te voorzien 
 

PLIE PRI KELKAJ UZITAJ VORTOJ 
Pri sento (verso 1) 
sento = ?                                                                      gevoel 

  agrable aŭ malagrable konsciata°  bewust geworden 

  sensaĵo, fizika (ekz. varma sento, kaŭzita de la 
  suno) aŭ psika (ekz. varma ama sento). 
senti = ?                                                      voelen 

  ricevi sensaĵon, pertuŝan° aŭ          door aanraking 

  internan, kiu aperas en nia konscio kun impreso 
  de doloro aŭ plezuro. 
  Ekz.: Pluvis, sed li ne sentis la malsekon; mi ne 
  plu sentas miajn piedojn pro frostiĝo°; vervriezen 

  vi sentas ĝojon lernante Esperanton. 
sentema° = ?                                 (psychisch) gevoelig 

  havanta facile impreseblajn sentojn. 
Ĉu vi, kara legant(in)o, estas sentema por la 
ĉarmoj de la alia sekso? 
Ĉu vi krome estas tiklo-sentema°?          kittelachtig 
Aliflanke, kiajn filmojn oni malkonsilu°      afraden 
al sentemuloj? 



/ Fenikso 6/20177 /

En septembro la ĉiusemajna retnovaĵoj de  Onze taal (Nia lingvo) sciigis 

ke la 30-an de aŭgusto mortis 93-jara doktorino Marjorie BOULTON .

 Ŝi estis angla aŭtorino, verkanta kaj en la angla kaj en Esperanto. Ŝia 
verkaro ampleksas poeziaĵojn, dramojn, novelojn, rakontojn kaj eseojn. 

Krome ŝi tradukis. Esperanton ŝi eklernis en 1949. En 1967 ŝi estis elektita 

membro de la Akademio de Esperanto.  Krome ŝi estis Honora Membo 
de UEA kaj honorigita per FAME-premio. La verkado de Marjorie 

Boulton estis belstila kaj socie engaĝita. Ĝin trapenetras varma tono kaj 
sincero. Evidentas ŝia sento pri humuro. El la propra intimo ŝi montris 
siajn pasiojn kaj turmentojn, tiel nudigante antaŭ la leganto sian animon. 
Aliflanke per verkoj emoci-lirikaj ŝi prezentis kaj defendis sian idealis-

man humanismon.

Marjorie Boulton estis prezidantino de Kat-amikaro.

El ŝiaj multaj verkaĵoj mi nomas nur kelkajn; unue Faktoj kaj Fantazioj, kiu unue aperis en 1984, reeldonita 
en 1993. Ĝi estas unu el miaj unuaj esperantolibroj. Ĝin mi legis kun granda plezuro, lernante novajn espri-
mojn, ĝuante ŝercetojn, trovante interesajn informojn. Kiam post la morto de mia instruisto, Jan Verheule, 
dum du-tri jaroj mi instruis Esperanton al liaj tri gelernantoj, ni finis la lecionon pervoĉlegado el ĝi.

Poste mi iel ricevis Virino ĉe la landlimo, mallongaj teatraĵoj eldonitaj en 1959. La titolo venas el teatraĵo pri 
virino kaj viro kiuj amas unu la alian sed venas el inter si militantaj landoj. Ĵaluza samlandano de la virino 
kaŭzas la mortigon de  la “malamiko.”

Iam mi legis Du el, poemaron verkitan kune kun Poul Thorsen. 

Nur unu fojon mi mallonge renkontis Marjorie Boulton kiam en iu Universala Kongreso ni ambaŭ atendis la 
malfermon de salono. Antaŭ la pordomalfermo eblis nur diri, kiel bone Faktoj kaj Fantazioj helpis min en la 

praktikado de Esperanto. 

Multe pli da informoj  pri ŝia verkaro vi povas trovi en Vikipedio.

Anneke Schouten-Buijs

Marjorie Boulton mi ekkonis, laŭnome, preskaŭ tuj post kiam Esperanton mi eklernis en 1972. En julio tiu-
jare mi aĉetis ŝian novelareton OKULOJ – kaj ĝue kaj admire mi ĝin legis. Precipe kelkaj en lerneja etoso al 
mi plaĉis. Sed nur per EROJ en januaro 1973 mi vere ekkonis ŝin: mirinda poemaro! En 1949, jam instruan-

te pri la Angla, ŝi eklernis Esperanton kaj en 1955 aperis ŝia unua poemaro, KONTRALTE kun en ĝi leginda 
sonetserio Trista tenereco pri la rilatado kun la studentinoj. Tiuepoke ŝi jam estis verkinta tutan serion da 
angla lingva poezio, ĉu originale ĉu traduke, kaj eseolibron pri poezio por studentoj. Sekvis tuta serio pri lite-

raturo: The anatony of Prose / of Drama / of Language / of the Novel. Depost 1952 en ŝia koro konkurencis 
ambaŭ lingvoj kaj klare venkis Esperanto: en EROJ por mi la ĉefaĵo estas la longaj poemoj Tero, Libero, 
Vero kaj Mistero, laŭvice dediĉitaj al Tibor Sekelj, Ivo Lapenna, Reto Rosetti kaj “al la tri inspirintoj, kiuj 
ofte sugestas al mi eblecojn, ke la homaro ja daŭre evoluas”. Poste ŝi verkis kiel unua seriozan biografion 
pri L.L.Zamenhof (anstataŭ la ĝistiamajn hagiografiojn kiel ekzemple tiu de Edmond Privat) kaj multon 
alian. Plurfoje mi korespondis kun ŝi tra la jaroj, kaj ĉiam ŝi estis tre afabla kaj serioze traktis ĉiun temon 

MARJORIE BOULTON FORPASIS  perfortajn° filmojn.                           gewelddadig 
sentiva°                                                        (fysiek) gevoelig 

  tia, ke ĝi reagas al eksteraj fizikaj 
  cirkonstancoj 
  Ekz.: sentiva haŭto, sentiva pesilo°        weegschaal 
Ĉu ĉiu havas orelon sentivan por la muziko? 
sentiveco° = ?                                       gevoeligheid 
  propreco° de ĉelo° aŭ                      eigenschap; cel 
  ĉelaro° reagi al eksteraj aŭ         organisch weefsel 
  internaj ekscitoj°                                    prikkeling 
Ni ĉiuj konas la sentivecon de nia nerva sistemo. 
Ankaŭ en la fotografio oni parolas pri la 
sentiveco de la filmo. 
Oni ne malofte aŭdas homojn diri, ke ili 
antaŭsentis ian malfacilaĵon, problemon ktp. 

Ĉu oni kredu tian antaŭsentivecon? 
 

Jen kelkaj Zamenhofaĵoj. 
1) Se okulo ne sentas, dorso eksentas. 
           Lett.: Als het oog niet voelt, dan begint de rug te voelen. 

Oni komprenu ke se oni ne bone rigardas, tiam…? 
  Oni povas fali aŭ io povas fali sur ion. 
Figurasence? 
  Malatentuloj ricevas sur la dorson la 
  konsekvencojn°, ili riskas                        gevolgen 
  sperti° malagrablaĵojn.                       ondervinden 

2) De fremda dento ni doloron ne sentas. 
                   Lett.: Van een vreemde tand voelen we de pijn niet. 

Figurasence: Problemoj de aliaj homoj ne 
kortuŝas° nin.                                                 be-, ontroert 

3) Ĉiu vivas laŭ sia...      prudento kaj sento. 
                        Iedereen leeft volgens zijn verstand en gevoel. 

Ĉu tio ĉiam veras? 
Kiam tia banala konstato 
dirindus°?                              zou waard zijn te zeggen 
  Kaze de surprizo° pri ies°           verbazing; iemands 

  singarda° sinteno°.                    voorzichtig; houding 

Ĉu tiaj homoj estas malaprobindaj°?   af te keuren 
  Certe ne! Tiaj ne estas necese°         noodzakelijk 
  egoistoj. 
4) Kion koro sentas,...        lango prezentas. 
                            Lett.: Wat het hart voelt, biedt de tong aan. 

                    (Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.) 

Oni ĝenerale emas° paroli pri siaj         geneigd zijn 
sentoj kaj delikataj personaj problemoj. Sed 
kelkaj tamen ne. Pri ĉi-lastaj oni povus diri, ke 
ili estas...       silentemaj°.                       zwijgzaam 
5) Volo kaj sento faras pli ol... prudento. 
        Lett.: De wil en het gevoel doen meer dan voorzichtigheid. 

Kial? 
  Iu povas esti tiom prudenta, kaj pro tio tro 

  tima°, hezitema, ke li faras nenion.                  bang 

6) Sama gento, sama sento. 
                                     Lett.: Dezelfde stam, hetzelfde gevoel. 

                                    Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Ĉu vere ? Ĉu ne iom tro simpliga° ideo? simplistisch 

 

Esprimoj pri kampo (verso 4) 
Z. Arbaro aŭdas, kampo vidas. 
                                                      Het bos hoort, het veld ziet. 

Jen konstato tute normala, sed ĉu ni ofte 
konscias pri tio? 
Z. Ofte ĉapo de kampulo kovras… 
                                  kapon de saĝulo. 
Dikwijls bedekt de muts van een boer het hoofd van  een wijze. 

Jen certe bela komplimento. Ĉu oni kredu tion? 
Kiam aliflanke oni dirus pri iu, ke…   li serĉas la 
venton sur la kampo? 
  Kiam li faras ion sencele aŭ sensukcese. Kiam 
  oni opinias, ke li certe ne havas kapon de 
  saĝulo. 
 

Rememorigo pri la rekomendita amuza 

kromekzerceto: flue retraduki esperanten 
la nederlandajn tradukaĵojn ! 

 

TRADUKEKZERCOJ 
Antaŭa. 
1) La 'aziaj tigroj' estas interalie la rapide 

kreskanta agresema/agresiva ekonomio de Ĉinio. 

2) La baraĵo de la mondo ne plibonigas la koron. 

3) Sperto estas la saĝeco de la malsaĝuloj. 

Stultuloj lernas nur ion, kiam ili tion spertas. 

4) Malplenaj kapoj havas stultajn ideojn. 

5) La plej bela knabino ne povas doni pli ol ŝi havas. 

6) Neniam tro urĝu vin por fidi iun.  7) Antaŭ ol 

respondi plenkonfide, (pri)pensu tri-foje. 

8) Li maldungiĝis. Li estis malakceptita. 
Nova. 
1) Vlug gaan de woorden maar niet vlug de daden.    

2) Er klinken steeds maar woorden, maar er 
wordt steeds minder mee gezegd. 
3) Iets woord voor woord navertellen. 
4) Hij heeft het niet met zoveel woorden 

gezegd, maar het toch duidelijk te verstaan  
gegeven. 
5) Men moet hem de woorden uit de keel 
trekken.= hij zegt nooit wat. 
6) Woorden zijn winden, schriften verbinden. 
7) Soms spreekt het gevoel sterker dan het 
verstand. 

                                           E. Van Damme 
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senkonsidere ĉu estis io grava aŭ nur ŝerca supraĵa. Plej kortuŝis min, tiutempe aktivan kiel Remonstranta 
pastoro, ke ŝi – kiu sin nomis ne plu kristano – pretis verki antaŭparolon por mia dua poemaro KANTO PRI 

MINOTAŬRO. Ŝi pretis, ĉar miaj poemoj “unue imponas pro beletraj kriterioj”. Poste ni ekkonis nin ankaŭ 
persone – ja kun la edzino, Madzy van der Kooij, unufoje mi gastloĝis ĉe ŝi hejme en Oksfordo. Estis belega 
ferio – por memori. 

Por mi Marjorie restas unu el la ĉefaj poetinoj en nia lingvo.

En BA20 junio 2014 aperis mia poemeto por Marjorie 90jara:

Kato ne duŝas sin
La kato ekiras ĉasisto revenas predisto miaŭa
fiera singlora la kat’ kapkaresas
stulta best’ min ordonas
Ekstere vintriĝas 
varmkarese subduŝe mi iĝas humida
ne amas pluvadon surkape

sed ĉapo super la kap’ (vi pensu pri Paŭlo! 
mi ne estas virino, potencon surkape 

ne akceptas, anĝelojn neniam delogas) 
kapuĉo ankoraŭ pli teruras
do humile humidiĝas
Duŝante min mi pensas pri l’ kato 
ekstere vaganta:

li ĉasas anasojn, ĉaskaptas perdrikon,
galinolon neniam malŝatas (la kato
analfabete kondutas, eĉ
Paŭlon ne legas, nek dubas ĉu Paŭlo
intencis veganismon1 ĉasinstinkto lin pelas: 
la kato orgojla eĉ neĝon glacion
sur kanaloj, glacipluvon surstrate,

tutan frostintan kontinenton

eĉ Atlantidon subiĝantan ne timas
nur ĉasas kaj ĉasas kaj ĉas ja la kato
dum subduŝe mi toleras eltene
la pluvadon

plu

Gerrit Berveling 

1  vegano: ano de veganismo, t.e. filozofio kaj vivmaniero provantaj eviti ajnajn formojn de ekspluatado kaj 
krueleco al bestoj por manĝaĵoj, vestoj kaj aliaj uzoj kaj produktoj.

REVUOJ RICEVITAJ

Horizon-taal 285, 286, 287, mei-jun 2017, Taal als troef en taal als barrière, PEKO, een zoete zonde voor 
Belgische esperantisten, jul-aug 2017: Veel goede artikelen, o.a. Muziek in Friesland; sep-okt 2017: Met 
Esperanto vriende maken in Letland, Siberië, Zuid-Korea …; Esperanto aktuell, 2017/2: Aktuelles, Wissens- 
und Bedenkenswertes aus der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen; nekrologo pri Franz-Georg Rössler; 
2017/4: Warum wurde Esperanto verfogt?; La Revuo Orienta 1141, 1144, 1145, apr 2017: Ulrich Lins – pri 
la historio de La danĝera lingvo (2), julio 2017, Centa mortotago de Ludoviko Zamenhof, aug-sep 2017: 
preskaŭ nur japanlingve; La Lanterno Azia, 342, 2017-4: Esperanto ebligas alian vivon; AEU-Bulteno 

[Andaluzia Esperanto-Unuiĝo] 17, jan-mrt 2017: Radiointervjuo [Juan García del Rio]; La KancerKli-

niko, 162, Apr-maj-jun-jul 2017: Trump pensigas min kun konsterno pri la “bona malnova tempo” de Bush; 
Guozhu: Mezurŝanĝiĝo sub Fea Forto; 163, jul-aug-sep 2017: frontpaĝe fin-fine jen magnitud-skalo por taksi 
integrismon; Nova Irlanda Esperantisto 140, maj-jun 2017; 142, sep.okt 2017: Forpasis Marjorie Boulton; 
Norvega Esperantisto 2/2017: Amikumu realiĝas; 4/2017: esperanto plifortiĝas ekster Eŭropo; Sennaciulo 

1343-1344, maj-jun 2017: Eksaj anoj de usona sekreta servo pridubas la usonan pravigon por la armea bato 
en Sirio; Agnoski la kurdan identecon estus la plej grava helpo; Poloj – unu el la plej laboremaj popoloj en 
Eŭropo; Esperanto de UEA 1316, sep 2017; Kontakto 279, 2017:3: Mono. Ĉu neŭtrala lingvo? 

foto de Bert de Wit pri lia Migrado ĉi-apude; 

la ceteraj tri fotoj: Marjorie ĉe sia 90jariĝa 
festo .
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1] Tri kongresoj en Korea Respubliko – pri 
daŭripova turismo kaj demokratio
La ekologo Manfred Westermayer jam avertis, ke 

nia turismado en foraj kongreslandoj konfliktas kun 
daŭripova evoluo.
Eble tial nur unu nederlandano ĉeestis la 90-an SAT-
kongreson kaj nia sekretario Pieter Engwirda traj-
nis trasiberie al la UK. Do kompense oni plantigu 

arbojn, ĉu ne? Sed kie trovi movadon por varia refors-

tado, ke la monokulturo ne eĉ pli damaĝu la naturon?
Vere varmis en la ”Lando de kvieta mateno”. Repre-

zentante la 13-membran NGGE mi ĝuis la jubilean, 
50-an Kongreson de ILEI en la suda Busan, urbego 

de 3 milionoj da loĝantoj. Jam tuj kaptis min la ho-

mamo de koreoj. Laŭ la kongresinformoj oni prenu la 
limuzinon (luksan buson) el la flughaveno kaj elektante 
la 8-an haltejon, oni tuj vidos la grandan preĝejon apud 
kiu troviĝas la kongresejo. Mise! Altegaj loĝturoj baris 
la travidon kaj mi vane vagis, ĝis afabla mezaĝulino 
transprenis mian valizon kaj gvidis min al la junga-

stejo ”Arpina”, vera palacego 8-etaĝa. Tre helpemaj 
kongresdeĵorantoj faciligis la vivon, eĉ akompanante al 
ne tuj troveblaj salonoj.

Mia programo konsistis el la komitatkunsidoj, prezen-

tado de nederlanda literaturaĵo en la (nova) Literatura 
Kafejo kaj de Lingvaj demandoj en aparta kunsido. 
Por la Lingva festivalo mi elektis la nederlandan.  Tre 

riĉa estis la kultura programo. Komence min mallogis 
agresa junulmuziko usonstila kun batalema dancado: 

kion pri pacmovado? Poste mi konsciis, ke la natura 
agresemo estas bridebla per sporto, danco kaj tia spek-

taklo. Akrobatis tre junaj homoj, transkapiĝe alte en la 
aero, iu eĉ salte en la horizontala ebeno kuŝturniĝis en 
apenaŭ sekvebla rapido. Iu flugtranspaŝis homŝtuparon. 
Pola komitatanino konfesis, ke ŝi larmis kiam knabo, 
grimpinte ”maj-arbon” el bambuo, supre plantis la Es-

perantan flagon.
Komitatkunside mi iom dormetis (nokte iu ronketis) 
kaj ne reagis, kiam la ĉefmotora prezidantino Mireil-
le Grosjean demandis, ĉu estu kongresaj komisionoj. 
Postdigeste mi subite konsciis, ke tia jubileo ja havu 

sian Kongresrezolucion. Kun la aprobo de la etikpro-

fesoro Ron Glossop kaj esenca kompletigo de la svisino 
mem, aprobis ĝin la vendreda kunsido de la Komitato. 
Ni substrekis ke eta turistaro pli facile kontaktas ankaŭ 
lokajn samfakulojn en Esperanto. Mireille do aldonis 

resendon al la fama rezolucio de la Monda Turisma 

Organizaĵo en Manilo (1980), kiu rekomendis la uzon 
de lingvoj kun universala misio kiel Esperanto. 

Fascinis tabloj da koreaj libroj, kies titolojn mi neniam 

vidis: nur parton mi povis noti. Ĉu oni ne konscias, ke 
morale oni devus sendi siajn publikigaĵojn al nia Hod-

ler-Biblioteko en Roterdamo, al la Internacia Esperan-

to-Muzeo en Vieno (kaj nun ankaŭ al la grandioza ĉina 
Esperanto-muzeo de Hangzhou)? 
Nova didaktika ludo de Sylvaine Lelarge kaj Mireille 

Grosjean “Bafa-Bafa” konsciigis pri la kultura ŝoko, 
kiam oni iras de materialisma al altspirita kulturo (aŭ 
inverse). Kaj mi komprenis ke mi mem povas esti ter-
ure materialisma. (Ŝŝŝ!)
Nian Lingvan festivalon iom embarasis trablovo sur 

placo apud la grandega kinejo. Sed distris dancgrupo: 

korea bonfarulo zorgis, ke ĉiam eblis ĝui korean muzi-
kon kun aŭ sen dancoj. 
El ”La malgranda Johano” de Frederik van Eeden mi 

elektis la scenon, kie pacformiko klarigas ke necesas 

prepari la ekstermon de konkurenca malpacformikaro. 

Kaj en la sama literatura kafejo la mirige aktivega pre-

zidantino Mireille prezentis novan svisaĵon.
Ni piedvizitis la marbordon kun la apuda belege orna-

mita pavilono, kie oni fondis la Sud-orient-Azian kom

ercorganizaĵon.                
Por veganoj estis abunda elekto inter la komunaj pla-

doj. Ankaŭ en la SAT-kongreso veganoj trovis laŭplaĉe: 
oni aparte rezervis tablon por nia kvino (allogan ankaŭ 
por aliaj). Nur en la UK komence malabundis taŭgaj 
manĝoj, ĝis min renkontis s-ino Kim Uson, kiu ne nur 
kiel redaktoro monkompensis la longan korektolaboron 

de la nova Korea Antologio de Noveloj, sed ĉiutage ve-

nis por provizi min per rizkuko kaj bananoj.  Ankaŭ 
ŝia kolego Cho Sun-ho plurfoje regalis min, malgraŭ 
la ankoraŭ malforta sanstato. Nu, la bankedo al kiu mi 
mirige ricevis inviton, estis riĉa. Sed plej memorinde: 
Humphrey Tonkin tiam stariĝis kaj – kvazaŭ li aŭkcius 
denove – varbis garantiojn por kvinjara subteno al la 

unike grava, oficiala Esperanto-katedro en la Univer-
sitato de Amsterdamo! Li mem donis la bonan ekzem-

plon kaj tiel varbis jam en kelkaj minutoj garantiojn 

por preskaŭ 3000 eŭroj jare! Tio  ebligas ke ankaŭ UEA 
trovu rimedojn por la daŭrigo ĉe  UvA: unu el la plej 
gravaj rezultoj de la UK! 
LIBE petis min saluti en la inaŭguro kaj mi kaptis la 
okazon danki al la Centra Oficejo de UEA pro la pri-
zorgado de la sonversio de revuoj por blinduloj, kaj 

gratuli la dekkapan unujaran Korean sekcion de vid-

handikapitoj, kies estro Kang prezentis sian agadon 
kaj en la Movada Foiro, lasante al la nefumantojn etan 

angulon de la komuna tablo, kaj en aparta kunveno de 

LIBE, bone gvidata de Krizantemo, la daŭre engaĝita 
japana ĵurnalisto.  
”La Kandellumo Verda” akceptis raporteton de TA-

DEN-kunveno (kiun mi preskaŭ forgesis ĉeesti!), sed 
ne havis lokon por pli ampleksa raporto pri la LIBE-

kunsido.

El la novaperaĵoj plej imponis la Korea Antologio de 
Noveloj (nur 19,20 eŭroj) kaj la unua numero de la 
Unesko-Kuriero, unuafoje en Esperanto-versio por 10 
eŭroj, dank’  al la iniciato de la ĉino Trezoro. 

Sed pri la UK rakontu aliaj.
Komuna buso al la apudĉefurba Gimpo, kun la irejo 
plenŝtopita per valizoj, bezonis iom longan tempon, en 
kiu Neil Blonstein, deĵoranto en la Novjorka Oficejo 
ĉe UN, klarigis la ĉirkaŭaĵon: Parlamentejo, sporadaj 
aleoj... 

Ankaŭ la kongresejo-hotelo estis aparta: keletaĝe 
eblis senpage profiti varmakvan fonton por baniĝi. 
Mia samĉambrano, fervora komunisto el Svisio, 
antaŭe vizitis Nord-Koreion kaj manifestacie surhavis 
kontraŭusonajn ĉapon kaj T-ĉemizon. ”Mi estas libe-

ra homo”, li deklaris. ”kaj respondeca”, mi alflustris. 
Trankvile la kunsidestro petis konsideri, ke la lando 

ankoraŭ troviĝas en milita stato kun Nord-Koreio kaj 
ke la instancoj iom akre gvatas nin maldekstrulojn. 

Persvade: la ĉemizo kaj ĉapo malaperis kaj ne plu 
ofendis la klaskonsciulojn. Imponis longa rakonto pri 

la Kandelluma Revolucio, spontana popolamasiĝo 
kontraŭ la antaŭa registaro, kiu ŝtopis ĉiujn ĉefstratojn 
en la centro de la 10-milionhoma urbo. Tute harmonie 

kun la Ŭonbulismo, elektisma Budhista sekto Esperant-
amika, pri kiu mi legadis prepare. Ankaŭ tie mi povis 
prezenti elektitan tekston el la Korea Antologio de No-

veloj ”Pruvo de senkulpeco” pri tutinsula poluo kaj tut-

socia koruptado: legenda, almenaŭ leginda.
Kaj miajn 42 erarfrazojn mi kompreneble ne povis fin-

trakti. Nur revene en Nederlandon mi ŝtelis tempon por 
ilin tuttrakti kaj sendi al la valorega edukado.net de Ka-

talin Kovats.
Rob Moerbeek

2] MIGRADO EN FRANCIO
De la 11a ĝis la 16a de septembro okazis migrado por 
Esperantistoj apud kastelo Greziljono, kiu situas en 

la proksimeco de la urbo Baugé. La grupo konsistis el 
6-7 personoj el Francio, Germanio kaj Nederlando. Gi-

vdis la grupon Olivier Buisson. Li ne nur bone gvidis la 
grupon, sed ankaŭ multe paroligis la partoprenantojn. 
Li mem ankaŭ parolis vespere pri la malfacilaĵoj de la 
angla lingvo por francparolantoj kaj ne nur ili.. Ekzem-

plojn de Claude Piron (Le défi des langues) li uzis por 
demonstri la malfacilaĵojn. Bert de Wit montris bildojn 

de sia vizito al Nepalo en 2015 kaj ankaŭ parolis pri 
la eblecoj per scenaroj iom esplori eblajn estontajn 

kondiĉojn de la naturo kaj vivmedio. Maryse demon-

stris origamion. Dumtage oni migris meze 15 km-ojn.

La vetero estis sufiĉe bona malgraŭ la antaŭaj pluvprog-

nozoj, tiel, ke nur dum unu tago pluv(et)is kaj blovis la 

vento. Tiam la grupo vizitis la urbon Baugé, kiu havas 
plurajn interesajn lokojn kiuj estas indikitaj per tabuloj 

por la turistoj. Poste oni migris en suda kampara re-

giono, kie kelkloke estas grandaj biendomoj kaj avertaj 

ŝildoj kun la vortoj ‘Atentu! Kaptiloj!’  Ne tro gastamaj 
do, sed kiam la grupo iris al la dolmeno (4500-jaraĝa) 
en la apudeco, kamparano estis bonvolema  montri la 

bonan vojon.

Ni tagmanĝis kelkfoje en la kastelo sed ankaŭ pikni-
kis survoje. Vespere ĉiam en la kastelo, kie preparis la 
manĝon Anne- Marie aŭ Jannick kun helpo de parto-

prenanto. 

La itineroj, kiujn ni uzis estis kelkfoje malnovaj, tiel ke 

ekz-e iu malnova fervoja linio subite ĉesis en la kampa-

ro. Sed tio ne kaŭzis gravajn problemojn. Cetere, estas 
plano por akcepti biciklistojn en la kastelo laŭlonge de 
la Verda Vojo. 

Estis agrabla restado kaj dankon al ĉiuj!
Bert de Wit

3] 30 september 2017 – Drongo-festivalo
Wie spreekt er Esperanto en waarom?
Federico Gobbo, Esperanto Nederland
De presentatie van Federico Gobbo zal rechtstreeks in het 
Esperanto plaatsvinden, met vertaling op het scherm in het 
Nederlands en Engels. Deze keer gaat het over de sociolin-

guïstische aspecten van Esperanto.
Wie spreekt Esperanto? Wat voor mensen zijn dat, wat is hun 
motivatie, wat willen ze ermee bereiken en wat voor prakti-
sche mogelijkheden zijn er om die doelen te bereiken? Ook 
komen de maatschappelijke aspecten van de Esperanto-bewe-

ging aan de orde, waaronder de vervolging van Esperanto-
sprekers onder dictaturen.

Verder de huidige relaties tot supranationale organisaties 
zoals de UNESCO, maar ook ondernemingen als Google, 
Duolingo, e.d.
https://www.drongotalenfestival.nl/programma-zaterdag-
30-september-2017

Kore salutas Gerrit Berveling.
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